FOTO
“A Lei n.º 30/2021, de 21 de maio – As medidas especiais de contratação
pública e a alteração ao Código dos Contratos Públicos”

Parte I - As medidas especiais de contratação pública
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Questões Prévias
Regime Imperativo ou Facultativo?

Facultativo (art.2.º - “podem”)

Aplicável a que entidades?

Todas as entidades adjudicantes (art.2.º e
entidades adjudicantes do SGIFR/art.7.º)

Aplicável a que contratos?

Os previstos nos arts.2.º a 8.º

Aplicável a que procedimentos pré-contratuais?

Concurso Público Simplificado [art.2/a)]
CLPQ Simplificado [art.2/a)]
Consulta Prévia Simplificada [art.2/b)]
Ajuste Direto Simplificado [art.2/c) e art.8.º]
Ajuste Direto e Consulta Prévia SGIFR [art.7.º]
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Prazo?

Sem prazo (art.2.º, 6.º a 8.º)
Até 31/12/2022 (arts.3.º a 5.º)

Qual a produção de efeitos?

Art.27.º

Aplicável a que entidades?

Todas as entidades adjudicantes, tal como previstas no art.2.º do CCP, designadamente no
FSE:
Estado (escolas públicas) – art.2.º/1/a)
Associações Públicas/Privadas – art.2.º/1/i)
Organismos de Direito Público (escolas privadas) – art.2.º/2/a)
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Aplicável a que contratos?

Decisão de Contratar (e Caderno de Encargos) deve indicar expressa e
inequivocamente o respetivo enquadramento ao abrigo do art.2.º. Atenção às
correções financeiras a 100% que podem colocar em causa a decisão de
contratar (fiscalização concomitante art.17.º)
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Aplicável a que contratos? – Contratos que se destinem à execução de projetos
financiados ou cofinanciados no FSE

Pressuposto normativo – Contrato integre uma operação (conceito de operação
abrange o termo “projeto”) cofinanciada pelo FSE e, consequentemente, por força
da decisão de aprovação e assinatura do termo de aceitação, seja, de per si, objeto
de cofinanciamento nos termos aprovados, na execução da operação.

É um contrato celebrado por uma entidade adjudicante que, na sequência de um
procedimento pré-contratual, é integralmente ou parcialmente suportado, qualquer que
seja a sua percentagem de despesa efetivamente imputada (e.g. custos efetivamente
incorridos e pagos), no âmbito de uma operação cofinanciada pelo FSE.
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Aplicável a que contratos? – Contratos que se destinem à execução de projetos
financiados ou cofinanciados no FSE
Decisão de
Contratar Cofinanciamento

Contrato Celebrado

Operação a aprovar
ou aprovada/em
execução

Taxa superior a
5% e inferior a
100%

Com Correção
Financeira a
100%
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VA Candidatura

Com Correção
Financeira

Contrato não
cofinanciado

VA Execução

Sem Correção
Financeira

Contrato
cofinanciado

Aplicável a que contratos? – Contratos que se destinem à execução de projetos
financiados ou cofinanciados no FSE
Decisão de
Contratar Cofinanciamento

Contrato Celebrado

Operação a aprovar
ou aprovada/em
execução

Taxa superior a
5% e inferior a
100%

Com Correção
Financeira a
100%
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VL (durante e após
a operação
concluída)

Com Correção
Financeira

Contrato não
cofinanciado

Controlo e Auditoria
(durante e após a
operação concluída)

Sem Correção
Financeira

Contrato
cofinanciado

Fiscalização - Tribunal de Contas

Art.48.º (alterado pelo art.7.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho)
750 000€, com exclusão do montante IVA que for devido, ou 950 000€ quanto
ao valor global dos atos e contratos que estejam ou aparentem estar
relacionados entre si

POCH | 10 | www.poch.portugal2020.pt

Fiscalização - Tribunal de Contas
Mesmo que as entidades possam estar excluídas de fiscalização prévia
(competência material essencial - art.5.º/1/c) da LOPTC) – como, por exemplo,
entidades privadas detentoras de escolas profissionais –, não estão excluídas
do âmbito subjetivo do art.17.º (porquanto é aplicável a todos os contratos da
secção i do capítulo I e a todas as entidades adjudicantes)
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Fiscalização - Tribunal de Contas

Art.49.º
(Fiscalização concomitante)
1- (…)
2 - Se, nos casos previstos no número anterior, se apurar a ilegalidade de procedimento pendente ou de ato
ou contrato ainda não executado, deve a entidade competente para autorizar a despesa ser notificada para
remeter o referido ato ou contrato à fiscalização prévia e não lhe dar execução antes do visto, sob pena de
responsabilidade financeira.
3 - Os relatórios de auditoria realizados nos termos dos números anteriores podem ser instrumentos de
processo de verificação da respetiva conta ou servir de base a processo de efetivação de
responsabilidades ou de multa.
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Fiscalização - Tribunal de Contas

Correção Financeira a 100% caso seja violado o n.º4
Situação similar à publicação de contratos de ajuste direto e consulta prévia no
Portal dos Contratos Públicos
“A publicitação referida no n.º 1 é condição de eficácia do respetivo

contrato, independentemente da sua redução ou não a escrito,
nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos”
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Fiscalização - Tribunal de Contas
Do Relatório de Supervisão da Autoridade de Auditoria (Inspeção Geral de Finanças) sobre operações financiadas
pelo FSE no Período de Programação 2014-2020 da Estrutura Segregada de Auditoria – Taxas de 100%
- Procedimento inadequado/incorreto: nomeadamente, enquadramento errado ao nível da decisão de contratar (e.g. Ajuste
Direto adotado ilegalmente, em violação de limites do art.113.º/2 do CCP; utilização abusiva de critérios materiais/violação
de valores de contrato, etc…;
- Fracionamento artificial e ilegal de despesa/contratos: Violação do art.16.º/2 do Decreto-lei n.º 197/99, de 08/06, do
art.22.º do CCP ou recurso ilegal ao ajuste direto simplificado de forma sucessiva e ininterrupta;
- Não publicação de Ajustes Diretos ou Consultas Prévias no Portal dos Contratos Públicos (BASE.GOV): Violação do
art.127.º do CCP (100% de todos os valores pagos até à data da publicação).

POCH | 14 | www.poch.portugal2020.pt

Fiscalização – Comissão (Composição e Missão)
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Fiscalização – Comissão (Poderes)
Elaborar e remeter às entidades adjudicantes recomendações, genéricas ou específicas, sobre a
tramitação dos procedimentos referidos no n.º 1, a celebração e a execução dos respetivos contratos
[art.19/2/a)] – Secção III do Capítulo I (Fiscalização)
VS
Artigo 454.º-A do CCP
Acompanhamento e monitorização dos contratos públicos
“O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., é, nos termos da lei, o organismo
responsável pela regulação dos contratos públicos (…)”

Art.3/3/e) do DL 232/2015, de 13 outubro (lei orgânica do IMPIC)
“São atribuições do IMPIC, I. P., no domínio da regulação dos contratos públicos de aquisição de obras,
bens e serviços (…) Produzir manuais de boas práticas sobre contratos públicos de aquisição de obras, de
bens e de prestação de serviços”
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Fiscalização – Comissão (Poderes)
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Fiscalização – Comissão (Poderes)
Elaborar semestralmente relatórios de avaliação sobre a tramitação dos procedimentos referidos no n.º 1, a
celebração e a execução dos respetivos contratos, os quais são remetidos ao Governo, à Assembleia da
República, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público [art.19/2/b)] – Secção III do Capítulo I
(Fiscalização)
3 — As recomendações e os relatórios de avaliação elaborados pela comissão devem ser publicados no
portal dos contratos públicos e, no caso dos contratos que se destinem à execução de projetos financiados
ou cofinanciados por fundos europeus, no portal da transparência previsto no artigo 360.º da Lei n.º 75 B/2020, de 31 de dezembro.
4 — A comissão tem acesso a toda a informação necessária ao exercício das suas competências,
estando todas as entidades adjudicantes obrigadas ao fornecimento atempado da mesma e aos
esclarecimentos e colaboração adicionais que lhe forem solicitados.
5 — Sem prejuízo de outras consequências aplicáveis nos termos gerais, o eventual incumprimento do
dever de prestação de informação previsto no número anterior é divulgado nos relatórios
semestrais a que se refere a alínea b) do n.º 2 e deve ser objeto de participação ao Ministério Público,
para apuramento de eventuais responsabilidades.
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Fiscalização – Contraordenações

Artigo 461.º do CCP
Competência para o processo de contraordenação
A instauração e arquivamento dos processos, bem como a aplicação de coimas
e sanções acessórias, cabe ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário
e da Construção, I. P..
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Aplicável a que Procedimentos Pré-Contratuais?
Concurso Público Simplificado [art.2/a)] - NOVO
CLPQ Simplificado [art.2/a)] - NOVO
Consulta Prévia Simplificada [art.2/b)] - NOVO
Ajuste Direto Simplificado [art.2/c) e art.8.º] – NOVOS LIMITES
Ajuste Direto e Consulta Prévia SGIFR [art.7.º] – NOVOS LIMITES
A tramitação aplicável às medidas especiais reguladoras destes procedimentos
encontra-se prevista na secção II do Capítulo I e é aplicável a todos os
procedimentos pré-contratuais elencados
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Aplicável a que Procedimentos Pré-Contratuais?
Para a celebração de contratos que se destinem à execução de projetos financiados ou cofinanciados por
fundos europeus, as entidades adjudicantes podem (art.2/a):
Iniciar e tramitar procedimentos de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação
simplificados [1] nos termos da presente lei, [2] quando o valor do contrato for inferior aos limiares referidos
nos n.os 2, 3 ou 4 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos, [3] consoante o caso:
! 474/2 - contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 5 350 000€;
! 474/3 (montantes dos limiares previstos para os seguintes contratos públicos):
! Contratos de empreitada de obras públicas de valor inferior a 5 350 000€;
! Contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de
conceção, adjudicados pelo Estado de valor inferior a 139 000€; ou 214 000€ se adjudicados
por outras entidades adjudicantes.
! 474/4 – Contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais (setores especiais).
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Aplicável a que Procedimentos Pré-Contratuais?
Para a celebração de contratos que se destinem à execução de projetos financiados ou cofinanciados por
fundos europeus, as entidades adjudicantes podem (art.2/b):
Iniciar e tramitar procedimentos de consulta prévia simplificada, [1] com convite a pelo menos cinco
entidades, [2] nos termos da presente lei, [3] quando o valor do contrato for, simultaneamente, inferior aos
limiares referidos nos n.os 2, 3 ou 4 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos, [4] consoante o
caso, [5] e inferior a 750 000 €:
! 474/2 - contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 5 350 000€;
! 474/3 (montantes dos limiares previstos para os seguintes contratos públicos):
! Contratos de empreitada de obras públicas de valor inferior a 5 350 000€;
! Contratos públicos de fornecimento de bens, prestação de serviços e de concursos de
conceção, adjudicados pelo Estado de valor inferior a 139 000€; ou 214 000€ se adjudicados
por outras entidades adjudicantes.
! 474/4 – Contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais (setores especiais).
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Aplicável a que Procedimentos Pré-Contratuais?
Para a celebração de contratos que se destinem à execução de projetos financiados ou cofinanciados por
fundos europeus, as entidades adjudicantes podem (art.2/c e d):
-

Iniciar procedimentos de ajuste direto simplificado [1] nos termos do artigo 128.º do Código dos
Contratos Públicos, [2] quando o valor do contrato for igual ou inferior a 15.000€; (atenção ao
fracionamento de contratos e despesa que dá origem a 100% de correção financeira);
Reduzir o prazo para apresentação de propostas e candidaturas em concursos públicos e concursos
limitados por prévia qualificação nos termos do n.º 3 do artigo 136.º [15 dias nos casos em que uma
situação de urgência], do n.º 2 do artigo 174.º [para 15 dias nos casos em que uma situação de urgência]
e do n.º 5 do artigo 191.º [10 dias nos casos em que uma situação de urgência] do Código dos Contratos
Públicos, respetivamente, com dispensa da fundamentação prevista nessas disposições.

POCH | 23 | www.poch.portugal2020.pt

Prazos (em razão da matéria)
! O disposto no artigo 2.º aplica-se sem prazo definido, com efeitos ex nunc (para o futuro) até respetiva
revogação;
! O disposto no artigo 2.º aplica-se, até 31/12/2022, a procedimentos pré-contratuais em razão da matéria
(especificidade):
- Em matéria de habitação e descentralização (art.3.º);
- Em matéria de tecnologias de informação e conhecimento (art.4.º);
- Procedimentos pré -contratuais no âmbito do setor da saúde e do apoio social (art.5.º).
! O disposto no artigo 2.º aplica-se com efeitos ex nunc (para o futuro) mas com caducidade determinável
(enquanto vigorar o PRR):
- Relativos à execução do Programa de Estabilização Económica e Social e do Plano de
Recuperação e Resiliência (art.6.º).
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Prazos (em razão da matéria)
! O art.7.º (entidades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais que também sejam entidades
adjudicantes) aplica-se sem prazo definido, com efeitos ex nunc (para o futuro) até respetiva revogação
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2019);
! Art.8.º [Escolas Agricultura e Desenvolvimento Rural]:
Para a celebração de contratos que tenham por objeto a aquisição de bens agroalimentares, as
entidades adjudicantes podem iniciar procedimentos de ajuste direto simplificado nos termos do
artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos, quando o valor do contrato for igual ou inferior a
10 000€, desde que tais bens sejam:
a) Provenientes de produção em modo biológico;
b) Fornecidos por detentores do Estatuto da Agricultura Familiar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
64/2018, de 7 de agosto; ou
c) Fornecidos por detentores do estatuto de «Jovem Empresário Rural», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2019, de 18 de janeiro.
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Procedimentos simplificados – Medidas Especiais
1.
2.

3.

4.
5.

CPS/CLPQS/Cprev.S regem-se pelos artigos 10.º a 16.º, sendo-lhes supletivamente aplicável a “parte ii
do Código dos Contratos Públicos”… – art.9.º;
Tramitam obrigatoriamente através de plataforma eletrónica, “sem prejuízo do disposto na alínea g) do
n.º 1 do artigo 115.º do Código dos Contratos Públicos em relação às consultas prévias tendentes à
celebração de contratos de valor inferior aos referidos na alínea c) do artigo 19.º, na alínea c) do n.º 1
do artigo 20.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º ou no n.º 4 do artigo 31.º do mesmo Código,
consoante o caso” (estas últimas podem ser tramitadas por correio eletrónico) – art.10.º;
Dispensa dos deveres de fundamentação da decisão de não contratação por lotes (art.46.º-A/2) e
fixação do preço base (art.47.º/3) – art.11.º [atenção, não afasta o dever de fundamentação do valor do
contrato previsto no art.17.º/7 que origina correções financeiras e que a nova redação imposta pelo
art.21.º torna mais exigente];
Prazos imperativos de pronúncia sobre o relatório preliminar de 3 dias (consulta prévia simplificada) e
de 5 dias no CP e CLPQ [embora já antes poderia ser…) – art.14.º;
Prazo imperativo (3 dias) mais reduzido de apresentação, de pronúncia dos contrainteressados e de
decisão de impugnações administrativas previstos nos artigos 270.º, 273.º e 274 (atenção, o prazo é
curto mas o silêncio continua equivaler à rejeição das impugnações art.274/1) – art.16.º
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Procedimentos simplificados – Medidas Especiais (art.15.º)
6. A exigência de caução [modo de prestação?], mesmo quando previstas nas peças concursais, pode ser
dispensada caso o adjudicatário demonstre a impossibilidade de:
• Proceder ao depósito em dinheiro por falta de liquidez, comprovada por termo de revisor oficial de
contas ou de contabilista certificado; e
• Obter seguro da execução do contrato a celebrar ou declaração de assunção de responsabilidade
solidária, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, junto de,
pelo menos, duas entidades seguradoras ou bancárias.
• Caso não tenha sido exigida a prestação de caução, aplica-se o n.º3 do art.88.º, ou seja, pode a
entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10%. do valor dos
pagamentos a efetuar, desde que tal faculdade seja prevista no caderno de encargos.
• Atenção o limite mínimo para a não exigência de prestação de caução, passou de 200 000€ para
500 000€, por força da alteração do art.88.º/2/a) do CCP, que exige maior responsabilização no
desenho desta garantia nas peças concursais.
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Procedimentos simplificados – Medidas Especiais (art.12.º)
7. Afasta, para estes procedimentos pré-contratuais, o regime regra previsto nos nºs 1 e 2 art.113.º do CCP,
para efeitos, apenas, da consulta prévia simplificada (ao ajuste direto simplificado continua a aplicar-se os
nºs 1 e 2 do art.113.º):
“[1] Não podem ser convidadas a apresentar propostas entidades [2] às quais a entidade adjudicante já
tenha adjudicado, [3] no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, [4] na sequência
de consulta prévia simplificada adotada ao abrigo da presente lei [não aplicável, portanto, a consultas prévias
anteriores à entrada em vigor da Lei 30/2021), [5] propostas para a celebração de contratos cujo preço
contratual acumulado seja:
a) Igual ou superior a 750 000 €, no caso de empreitadas de obras públicas ou de concessões de serviços
públicos e de obras públicas;
b) Igual ou superior aos limiares referidos nas alíneas b) ou c) do n.º 3 ou b) do n.º 4 do artigo 474.º do
Código dos Contratos Públicos, consoante o caso [Contratos públicos de fornecimento de bens, prestação
de serviços e de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado de valor inferior a 139 000€; ou 214 000€
se adjudicados por outras entidades adjudicantes]
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Procedimentos simplificados – Medidas Especiais (art.13.º)
8. Permite qualificar a situação contributiva ou tributária regularizada para efeitos do art.55.º [alíneas d) e e)],
mesmo com existência de dívidas à SS e Tesouro, caso se encontrem em alguma das situações previstas no
n.º2 do art.208.º do CRCSPSS (Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social) ou nas
alíneas b) e d) do n.º1 do art.177.º-A do CPPT (Código de Procedimento e de Processo Tributário):
-

As situações de dívida, cujo pagamento em prestações tenha sido autorizado;
As situações em que o contribuinte tenha reclamado, recorrido, deduzido oposição ou impugnado
judicialmente a dívida, desde que tenha sido prestada garantia idónea/dispensada a sua prestação;
Tenha a execução fiscal suspensa.
“Clarificação legislativa” embora restrita às medidas especiais… O artigo 55.º já
permitia esta interpretação a contrario:
“Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento,
as entidades que: (…) Não tenham a sua situação regularizada (…)”
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Procedimentos simplificados – Medidas Especiais (art.13.º)
8. Possibilidade de afastamento do art.55.º, mesmo com situação contributiva ou tributária não regularizada,
desde que as dívidas relativas a contribuições para a segurança social ou relativas a impostos:
a) Resultem de uma impossibilidade temporária de liquidez, comprovada por termo de revisor oficial de
contas ou de contabilista certificado; e
b) Não excedam, em conjunto, 25 000€.
Caso seja adjudicada uma proposta apresentada por concorrente com a situação contributiva ou tributária
não regularizada nos termos do número anterior, a entidade adjudicante deve reter a totalidade do montante
em dívida e proceder ao seu depósito à ordem da Segurança Social ou da Administração Tributária e
Aduaneira, consoante o caso, na proporção dos respetivos créditos [ficando afastado, no demais, o disposto
no artigo 31.º-A do regime da administração financeira do Estado e no artigo 198.º do Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social – Regime de Confirmação de Situação tributária
e Contributiva e de Retenções]
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Parte II – Alterações Normativas (Significativas) ao CCP
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Contratos reservados
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Propostas Variantes (art.59.º)
Anterior Redação

Nova Redação

2- Nos casos previstos no número anterior, é
sempre permitida a apresentação de propostas
variantes, salvo quando o programa do
procedimento não o permita expressamente,
sendo que a apresentação de propostas
variantes implica a apresentação de proposta
base

2- Nos casos em que o programa do
procedimento permita a apresentação de
propostas
variantes, os concorrentes são obrigados a
apresentar proposta base
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Análise de propostas (art.70.º)

Anterior Redação

Nova Redação

“2- São excluídas as propostas cuja análise
revele:
(…)
d) Que o preço contratual seria superior ao preço
base” (Regra Imperativa)

“2- São excluídas as propostas cuja análise
revele:
(…)
d) Que o preço contratual seria superior ao preço
base, sem prejuízo do disposto no n.º 6” (Regra
Dispositiva)
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Análise das propostas (art.70.º)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requisitos normativos do n.º 6
Concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação;
Em que todas as propostas tenham sido excluídas (por vários fatores);
O órgão competente para a decisão de contratar pode (facultativo, não é empregue a expressão “deve”);
Excecionalmente e por motivos de interesse público devidamente fundamentados (não basta mera enunciação ou
remissão para o artigo, é necessário um efetivo ato de fundamentação);
Adjudicar aquela que, de entre as propostas que apenas tenham sido excluídas com fundamento na alínea d) do n.º 2
(seleção das propostas excluídas em função do fundamento “preço contratual superior ao preço base”);
Cujo preço não exceda em mais de 20 % o montante do preço base;
Seja ordenada em primeiro lugar, de acordo com o critério de adjudicação;
Desde que (elenco cumulativo, apesar de formulação normativa):
a) Essa possibilidade se encontre prevista no programa do procedimento e a modalidade do critério de
adjudicação seja a referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º (critério multifator);
b) O preço da proposta a adjudicar respeite os limites previstos no n.º 4 do artigo 47.º (limite máximo de
autorização do procedimento em causa e limite máximo de autorização de despesa do órgão competente);
c) A decisão de autorização da despesa já habilite ou seja revista no sentido de habilitar a adjudicação por esse
preço (recomenda-se que esta opção esteja prevista desde o início, para evitar novos atos de fundamentação).
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Análise das propostas (art.71.º)
Anterior Redação

Nova Redação

1- As entidades adjudicantes podem definir, no programa de
concurso ou no convite, as situações em que o preço ou o custo
de uma proposta é considerado anormalmente baixo, tendo em
conta o desvio percentual em relação à média dos preços das
propostas a admitir, ou outros critérios considerados adequados.
2- A entidade adjudicante deve fundamentar a necessidade de
fixação do preço ou do custo anormalmente baixo, bem como os
critérios que presidiram a essa fixação, designadamente os
preços médios obtidos na consulta preliminar ao mercado, se
tiver existido.
3- O órgão competente para a decisão de contratar deve
fundamentar a decisão de exclusão de uma proposta com essa
justificação, solicitando previamente ao respetivo concorrente
que preste esclarecimentos, por escrito e em prazo adequado,
relativos aos elementos constitutivos relevantes da proposta

1- As entidades adjudicantes podem definir, no convite ou no
programa do procedimento, as situações em que o preço ou custo de
uma proposta é considerado anormalmente baixo, devendo nesse
caso indicar os critérios que presidiram a essa definição,
designadamente por referência a preços médios obtidos em eventuais
consultas preliminares ao mercado.
2- Mesmo na ausência de definição no convite ou no programa do
procedimento, o preço ou custo de uma proposta pode ser
considerado anormalmente baixo, por decisão devidamente
fundamentada do órgão competente para a decisão de contratar,
designadamente por se revelar insuficiente para o cumprimento de
obrigações legais em matéria ambiental, social e laboral ou para cobrir
os custos inerentes à execução do contrato.
3- Nos casos previstos nos números anteriores, o júri solicita
previamente ao respetivo concorrente que preste esclarecimentos, por
escrito e em prazo adequado, relativos aos elementos constitutivos
relevantes da sua proposta.
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Critério de adjudicação (art.74.º)
Anterior Redação
1- A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta
economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante,
determinada por uma das seguintes modalidades:
a) Melhor relação qualidade-preço, na qual o critério de
adjudicação é composto por um conjunto de fatores, e
eventuais subfatores, relacionados com diversos aspetos da
execução do contrato a celebrar;
b) Avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da
execução do contrato a celebrar.

Nova Redação
1- A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, determinada através de uma das
seguintes modalidades:
a) Multifator, de acordo com a qual o critério de adjudicação é
densificado por um conjunto de fatores, e eventuais subfatores,
correspondentes a diversos aspetos da execução do contrato a
celebrar;
b) Monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicação é
densificado por um fator correspondente a um único aspeto da
execução do contrato a celebrar, designadamente o preço.

Regresso ao modelo anterior, com nova
semântica, reforçado pelo n.º3 (o critério “custo”
parece não ser suscetível de grelha de
avaliação)
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Critério de adjudicação (art.75.º)
Anterior Redação

Nova Redação

1- Os fatores e os eventuais subfatores que densificam o
critério de adjudicação da proposta economicamente mais
vantajosa devem estar ligados ao objeto do contrato a
celebrar, abrangendo todos, e apenas, os aspetos da
execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência
pelo caderno de encargos

1- Os fatores e eventuais subfatores que densificam o critério de
adjudicação e o critério de desempate devem estar ligados ao
objeto do contrato a celebrar (na leitura abonatória, poderá querer
significar a introdução de limites mínimos de não avaliação nos
aspetos submetidos à concorrência, mas que já era permitido)
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Critério de adjudicação (art.75.º)
Anterior Redação

Nova Redação

2- Os fatores e os eventuais subfatores podem ser, em função
dos objetivos e das necessidades da entidade adjudicante,
designadamente os seguintes:
a) Qualidade;
b) Organização, qualificações e experiência do pessoal
encarregado da execução do contrato em questão;
c) Serviço e assistência técnica pós-venda e condições de
entrega;
d) Sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução
do contrato.

2a)
Monofator preço?
b)
c)
d) Sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução do
contrato, designadamente (…)
e) Circularidade,;
f) Grau de inovação de processos, produtos ou materiais utilizados
na execução do contrato;
g) Promoção da inovação ou de emprego científico ou qualificado
na execução do contrato;
h) Promoção de atividades culturais e dinamização de património
cultural;
i) Promoção do cumprimento do disposto no Código do Trabalho e
convenções coletivas de trabalho, quando aplicáveis.
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Documentos de habilitação (art.81.º)
Nova Redação
9- Nos casos em que o valor do contrato a celebrar determine a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas, o órgão competente para a decisão de contratar deve solicitar ao adjudicatário a apresentação de
um plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas, salvo se este for uma pessoa singular ou uma
micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei (“IAPMEI – Certificação PME”).
10- O adjudicatário não tem de apresentar os documentos previstos na alínea b) do n.º 1 (alíneas b), d), e) e
h) do n.º 1 do artigo 55.º) se estiver registado no Portal Nacional de Fornecedores do Estado.
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Redução do contrato a escrito (art.94.º)

Anterior Redação

Nova Redação

1- Salvo nos casos previstos no artigo seguinte, o contrato
deve ser reduzido a escrito através da elaboração de um
clausulado em suporte papel ou em suporte informático com a
aposição de assinaturas eletrónicas.
2- (…)

1- Salvo nos casos previstos no artigo seguinte, o contrato deve ser
reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado em
suporte informático com a aposição de assinaturas eletrónicas,
podendo (apenas) sê-lo em suporte de papel quando não tiver sido
utilizada plataforma eletrónica para a tramitação do procedimento.
2- (…)
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Outorga do contrato (art.104.º)

Nova Redação
4-Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nos procedimentos pré-contratuais que tenham sido adotados segundo critério
de urgência, ou em qualquer outro tipo de procedimento, desde que por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos
imprevisíveis pela entidade adjudicante, ainda que posteriores à decisão de contratar, caso seja necessário dar imediata execução ao
contrato, a redução a escrito pode ocorrer em momento posterior ao do início das prestações contratuais, devendo o contrato ser
outorgado no prazo máximo de 30 dias após essa data.
Não esquecer de conjugar este artigo com o art.45.º/5 da LOPTC
Os efeitos do visto prévio só são afastados relativamente aos contratos celebrados na
sequência de procedimento de ajuste direto por motivos de urgência imperiosa resultante de
acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, que não lhe sejam em caso algum
imputáveis, e não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos
previstos na lei…

POCH | 42 | www.poch.portugal2020.pt

Escolha das entidades convidadas (art.113.º)
Nova Redação
4 — O disposto no n.º 2 não se aplica aos procedimentos de ajuste direto para a formação de contratos de locação ou
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de uso corrente promovidos por autarquias locais sempre que:
a) A entidade convidada seja uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada
nos termos da lei, com sede e atividade efetiva no território do concelho em que se localize a entidade adjudicante; e
b) A entidade adjudicante demonstre fundamentadamente que, nesse território, a entidade convidada é a única
fornecedora do tipo de bens ou serviços a locar ou adquirir.
5- (…).
6- Não podem também ser convidadas a apresentar propostas entidades especialmente relacionadas com as entidades
referidas nos n.os 2 e 5, considerando-se como tais, nomeadamente, as entidades que partilhem, ainda que apenas
parcialmente, representantes legais ou sócios, ou as sociedades que se encontrem em relação de simples participação,
de participação recíproca, de domínio ou de grupo.
Aplicação imediata ao abrigo do art.27.º da Lei 30/2021 (procedimentos de formação de
contratos públicos que se iniciem após a sua data de entrada em vigor, bem como aos
contratos que resultem desses procedimentos)
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Número de entidades convidadas (art.114.º)
Nova Redação
2- As entidades a convidar nos termos do número anterior (consulta prévia) não podem ser especialmente relacionadas
entre si, considerando-se como tais, nomeadamente, as entidades que partilhem, ainda que apenas parcialmente,
representantes legais ou sócios, ou as sociedades que se encontrem em relação de simples participação, de participação
recíproca, de domínio ou de grupo (TJUE vs FSE).

Art.17.º/1/h) do Regulamento das e Normas Comuns do FSE (Portaria 60.º-A/2015)
“(…) não são ainda apoiadas no âmbito do FSE as despesas decorrentes de: (…) Quaisquer
negócios jurídicos celebrados, seja a que título for, com titulares de cargos de órgãos sociais,
salvo os decorrentes de contrato de trabalho celebrado previamente à submissão da
candidatura do beneficiário”
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Ajuste direto simplificado (art.129.º)
Nova Redação
Anterior Redação
Nos contratos celebrados na sequência do ajuste direto
regulado na presente secção:
a) O prazo de vigência não pode ter duração superior a um
ano a contar da decisão de adjudicação nem pode ser
prorrogado, sem prejuízo da existência de obrigações
acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente
em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de
garantia dos bens ou serviços adquiridos;
b) O preço contratual não é passível de revisão.
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Nos contratos celebrados na sequência do ajuste direto regulado
na presente secção:
a) O prazo de vigência não pode ter duração superior a três anos
a contar da decisão de adjudicação nem pode ser prorrogado,
sem prejuízo da existência de obrigações acessórias que
tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor da
entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos
bens ou serviços adquiridos.
b) Mantém-se a redação anterior.

Outras alterações com menor impacto nas operações FSE
1- Gestor do Contrato (clarificação de possibilidade de existirem um ou mais gestores do contrato,
cuja relação de funções e responsabilidades deve ser regulada) e possibilidade de contratualização
de terceiros - Art.290.º-A;
2- Alteração na redação do regime das Modificações Objetivas do Contrato (arts.311.º e
seguintes), que trouxe um maior coerência normativa, do ponto de vista sistemático. O art.313.º
suscitará grandes dúvidas de aplicação, o qual iremos seguir, atenciosamente, a doutrina e
jurisprudência que será lavrada;
3- Nota para a revogação quase integral do art.454.º (serviços complementares, aplicando-se, com
as necessárias adaptações, o regime de trabalhos complementares das Empreitadas de obras
públicas (regime mais generoso que o anterior);
4- O art.474.º foi atualizado, evitando-se a consulta aos Regulamentos atualmente em vigor para
aferição dos limiares europeus.
5- Anexo IX (serviços específicos na área da educação) foi alargado a novos códigos CPV (aplicação
do art.6.º-A, dispensando a parte II do CCP).
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Anterior Redação

Limites (art.313.º)

1- A modificação de qualquer contrato público, com os fundamentos
previstos no artigo anterior, encontra-se sujeita aos seguintes
limites:
a) Não pode conduzir à alteração substancial do objeto do
contrato;
b) Não pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear
a concorrência;
c) Não é permitida quando sejam introduzidas alterações que, se
fizessem parte do caderno de encargos, teriam ocasionado, de
forma objetivamente demonstrável, a alteração da ordenação
das propostas avaliadas ou a admissão de outras propostas;
d) O aumento total de preço originado pelas eventuais
modificações não pode ultrapassar 25% do preço contratual
inicial, no caso da alínea a) do artigo anterior, e 10% do preço
contratual inicial, no caso da alínea b) do artigo anterior;
e) Não pode alterar o equilíbrio económico do contrato a favor do
cocontratante em termos de este ser colocado em situação
mais favorável do que a resultante do equilíbrio inicialmente
estabelecido.
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Nova Redação

1- A modificação não pode nunca traduzir-se na alteração da
natureza global do contrato, considerando as prestações principais
que constituem o seu objeto.
2- A modificação fundada em razões de interesse público não pode
ter lugar quando implicar uma modificação substancial do contrato
ou configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a
concorrência, designadamente por:
a) Introduzir alterações que, se inicialmente previstas no caderno
de encargos, teriam ocasionado no procedimento pré-contratual,
de forma objetivamente demonstrável, a alteração da qualificação
dos candidatos, a alteração da ordenação das propostas avaliadas,
a não exclusão ou a apresentação de outras candidaturas ou
propostas;
b) Alterar o equilíbrio económico do contrato a favor do
cocontratante de modo a que este seja colocado numa situação
mais favorável do que a resultante do equilíbrio inicialmente
estabelecido;
c) Alargar consideravelmente o âmbito do contrato.

Limites (art.313.º)
Anterior Redação
2- Não estão sujeitas às alíneas b) e c) do número anterior as
modificações que resultem da natureza duradoura do vínculo
contratual, desde que o decurso do tempo as justifique.
3- (…).
4- (…).
5- As modificações que não respeitem os limites estabelecidos no
presente Código determinam a adoção de um novo procedimento
de formação de contrato, caso a entidade adjudicante mantenha a
decisão de contratar.
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Nova Redação
3- Os limites previstos no número anterior não se aplicam a:
a) Modificações de valor inferior aos limiares referidos nos n.ºs 2, 3 ou
4 do artigo 474.º, consoante o caso, e inferior a 10 % ou, em contratos
de empreitada de obras públicas, a 15 % do preço contratual inicial;
b) Modificações que decorram de circunstâncias que uma entidade
adjudicante diligente não pudesse ter previsto, desde que a natureza
duradoura do vínculo contratual e o decurso do tempo as justifique, e
desde que o seu valor não ultrapasse 50 % do preço contratual inicial.
4- Em caso de modificações sucessivas, o valor a considerar para
efeitos do número anterior é, no caso da alínea a), o do acumulado
das modificações e, no caso da alínea b), o de cada modificação.
5- O disposto no presente artigo não prejudica, em relação às
modificações que tenham por objeto a realização de prestações
complementares, o regime especial do artigo 370.º
6- Anterior n.º5

Aplicação da lei no tempo – art.27.º
1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as medidas especiais de contratação pública e as
alterações ao Código dos Contratos Públicos aprovadas pela presente lei só se aplicam aos
procedimentos de formação de contratos públicos que se iniciem após a sua data de entrada em
vigor, bem como aos contratos que resultem desses procedimentos.
2- As alterações à parte III do Código dos Contratos Públicos relativas a modificação de contratos e
respetivas consequências aprovadas pela presente lei aplicam-se aos contratos que:
a) Venham a resultar dos procedimentos de formação que se iniciem após a data da sua entrada em
vigor;
b) Se encontrem em execução à data da sua entrada em vigor, desde que o fundamento da
modificação decorra de facto ocorrido após essa data.
Efeitos ex nunc
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Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
e à livre circulação desses dados (RGPD)
Não é hoje possível aplicar o CCP ou as medidas especiais de contratação pública, sem os CE e os
contratos estarem devidamente conformados com o RGDP, nomeadamente:
! Por força do art.28.º que regula a relação entre o Responsável de Tratamento e o Subcontratante
(uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os
dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes). É necessário rever os
contratos públicos atualmente em vigor e as minutas de cadernos de encargos, não bastando
cláusulas genéricas de conformidade, à luz dos arts.24.º, 25.º e 32.º.
! O Gestor de Contrato contratualizado a terceiro é um subcontratante para efeitos de RGPD.
! Autoridade de Gestão não fiscaliza esta matéria em qualquer ato de verificação de gestão ou
controlo a conformidade dos contratos com o RGPD, mas a CNPD sim [é fundamento de
aplicação de coimas (art.83.º/4 do RGPD e art.38.º da Lei n.º58/2019, de 08/08)];
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Notas Finais
" Foco na melhora contínua desses processos pelas entidades beneficiárias (não perspetivar como um fator de
diminuição do controlo), dado que esta é uma matéria em que mais têm surgido mais problemas em sede de
VA, de VL e de Auditoria às operações e que têm gerado correções financeiras, por vezes substantivas, nos
valores imputados aos contratos cofinanciados.
" Nas operações financiadas em custos simplificados (custos unitários ou taxas fixas) e em que, por essa
razão, não são verificados os processos de contratação pública nas despesas que possam estar associadas
a esse custo simplificado, as entidades consideradas como entidades adjudicantes devem respeitar a
legislação, sob pena de colocar em causa toda a legalidade da despesa.
" Os níveis de escrutínio em matéria de cumprimento do CCP não só se irão manter no próximo período de
programação, como até reforçar, por força designadamente do novo Regulamento das Disposições Comuns
(2021/1060), com especial enfoque também nas questões relacionadas com potenciais conflitos de interesse
associados aos processos de contratação pública.
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